Full-stack developer

è
•

Wymagania
Kandydat będzie głównie zajmował się wdrażaniem ambitnych projektów stron
internetowych posiadających często nietypowe funkcjonalności.

•

Wymagamy udziału w procesie projektowania strony internetowej na każdym
jego etapie (od koncepcji – pomysły i uwagi programisty są bardzo cenne, niekiedy programista ma decydujące słowo; poprzez projekt UX i graficzny – konsultacja z grafikiem i UX-owcem; skończywszy na wdrożeniu programistycznym).

•

Zdolność do efektywnego programowania web: front-end i back-end poparta
doświadczeniem oraz zrealizowanymi projektami.

•

Znajomość technologii wykorzystywanych do kodowania warstwy wizualnej
stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript, jQuery itd.).

•

Znajomość języków programowania aplikacji webowych (PHP, MySQL, ale firma
jest też otwarta na inne technologie).

•

Znajomość systemów zarządzania treścią a w szczególności WordPress.

•

Zdolności do efektywnej pracy, zarządzania własnym czasem i zadaniami.

•

Zaangażowanie w dążenie do celu, podejmowanie inicjatywy. Nastawienie na
rozwiązywanie problemów.

•

Silne dążenie do rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji.

•

Dokładność, sumienność, kreatywność.

•

Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym w
piśmie.

•

Zgodność z wartościami firmy, które można znaleźć na naszej stronie internetowej.

•

Dostarczenie historii zatrudnienia / współpracy – weryfikujemy referencje kontaktując się z poprzednimi pracodawcami / współpracownikami.
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è

Mile widziane będzie

•

Wiedza na temat zarządzania serwerami web.

•

Empatia i poczucie humoru.

•

Zainteresowanie trendami i nowinkami związanymi z Internetem.

è
•

Oferujemy
Dojrzała kultura organizacyjna, nad którą cały czas pracujemy – odsyłam do
działu „praca” na naszej stronie internetowej, gdzie spisane są wartości – nie
są to puste słowa.

•

Brak konieczności kontaktu z Klientami – tym zajmuje się Project Manager.

•

Dopracowane procesy ułatwiające pracę, np. metody zarządzania projektami.

•

Elastyczne warunki współpracy (np. godziny pracy – w rozsądnym zakresie).

•

Zdrowa atmosfera w firmie – ewentualne problemy rozwiązujemy rozmową.

•

Kawa i herbata do woli J

•

Zatrudnienie lub współpraca B2B (decyzja kandydata) w pełnym wymiarze
pracy (preferowane), współpraca zdalna lub projektowa albo rozwiązanie pośrednie (np. część dni pracy zdalnej) – jesteśmy elastyczni, bo uważamy, że
liczą się efekty.

•

Praca na miejscu w biurze w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska lub we Włocławku przy ul. Toruńska 148 (Włocławski Inkubator Przedsiębiorczości), na
sprzęcie firmowym lub własnym (decyzja kandydata).

•

Wysokie wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia, widełki:
3000,00 zł – 6000,00 zł netto („na rękę”), górna granica jest jak najbardziej
realna, w przypadku kandydatów bardziej wykwalifikowanych możliwa negocjacja stawki powyżej górnej granicy.

•

Możliwość awansu na kierownika zespołu.

•

Pracę przy ciekawych projektach w młodym, rozwijającym się zespole.

•

Duże możliwości rozwoju, w tym szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
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è
•

Kontakt
Dokumenty aplikacyjne (CV + list motywacyjny, portfolio lub linki do realizacji) prosimy wysyłać na adres: praca@cube3d.pl.
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